
  

 

  املنطقة املغاربية

 

 حلقة دراسية شبكية
  أفريقياة يف مشال ديثاحل كنولوجياتاالبتكارات والت

 19-يف ظل الظرفية اليت فرضها كوفيد
  2020 نوفمرب تشرين الثاين/ 4األربعاء 

 (GMT+1ط )بتوقيت الراببعد الزوال  5الساعة إىل  3الساعة  من

اليت احلفاظ على اإلجنازات التكنولوجية : 19-يدزمن جائحة كوف يفة ديثاحل كنولوجيات: االبتكارات والتاملوضوع
 فرص الشغل إحداثاغتنام الفرص وتعزيز قصد واتية لالبتكار املبيئة ال خلق يسريوت أفريقيال بلدان مشاأحرزهتا 

 .وبعدها اجلائحةفرتة  خالل
  .تحضارهايتعني اسوالتعديالت اليت  19-كوفيدجائحة   اجلديدة اليت أفرزهتا الظرفية: أوال: السياق

 وهو األمر الذيالعامل،  عبقا خمتلف  اليت طالتالعديد من التغريات عن حدوث  19-كوفيدلقد أسفرت جائحة  
على املصادر سلبا أثر  كما  ،سالسل القيم العامليةو  أفريقيامشال بلدان القائمة بني روابط الأدى إىل تعطيل 

 االسرتاتيجية 
م
جات الصناعات املعدنية و واجللود ومنت نسيجالطريان والقطاع و النفط مثل الصادرات ) درة ملداخيلامل

ومل يتوقف األمر عند خلارج. اب لجاليات املقيمةاملالية لتحويالت الالسياحة و أيضا طال التأثري  وقد ،كانيكية(واملي
وجتدر اإلشارة  . تقدمي الطعامقطاعو مثل البناء والنقل  حيويةقطاعات امتد هذا التأثري ليضرب بشدة  هذا احلد بل

ارتفاع  مما تسبب يف تفاقم، بشكل كبريواملتوسطة  رىالكبرية والصغ تاملقاوالإىل أن أتثري األزمة أضر مبصاحل 
 .ت اجتماعيةتوترا من شأهنا أن تؤدي إىل ظهورأرضية خصبة  خلقكذا معدالت البطالة و 

إعادة تنظيم عميق لألولوايت االسرتاتيجية  ابلعديد من البلدان يف اجتاه تأن هذه اجلائحة دفع حري ابلذكرو 
 إىل بروز وكذاالرقمنة  حنو نتقالاال إىل تسريعو أداء االقتصادات  سفر عن تداعيات انعكست علىأالوطنية، مما 

وجتدر اإلشارة يف هذا  ها.تسيري طريقة ابلنسبة لكذا ت و مقاواللل ابلنسبةي هيكلحتول إىل اعتماد  امللحة اجةاحل
يز كبري من حباستأثروا  ،إمكاانتمن هذه كلها ه ما تزخر بو  ،والتقيناملقاواليت االبتكار االجتماعي و أن  املقام إىل

املثارة النقاشات  تشكلعالوة على ذلك، فقد . ذي راج يف غضون هذه األزمةالنقاش العام الهتمام خالل اال
جماالت ظى هبا حتاليت يتعني أن اتيجية أيضا على األمهية االسرت  الضوءلتسليط فرصة  19-كوفيد حول جائحة

 ئيةالغذااملواد وإنتاج  انتاج األدوية، مبا يف ذلك قطاع األخرى من اجملاالت أوسع شرحيةضمن  ةنميبحث والتالمثل 
 .التعليم أو الصحة مثلمومية اخلدمات العكذا و 

 اللجوء مبيول أكرب حنو إزاء اجلائحة اأفريقيمشال  بلدانردود أفعال  متيزت ،2020منذ مارس والالفت للنظر، أنه 
أربعة جماالت  يف ال سيمايف القطاع اخلاص،  قاوالتوامل احلكومات واجلامعات طرفبتكار من التجارب واالإىل 

 :رئيسية
 بشكل كبري، اليت تضررت ،صناعات النسيج ويرإعادة حت) ةاجلديد ظرفيةاإلنتاج مع ال شبكة مواءمة (1

 عن طريق دفعالشراء و لل ابلنسبة االرتفاع امللحوظ ؛األقنعةعلى نامي تاملالطلب  مع اشىتتمحىت 
اعتماد  ،آمنةتعترب غري ابتت  ،اإلقبال عليهاعادة  اليت يكثر التقليدية،يف حني أن األسواق  اإلنرتنت،

 .وغريها ،عمال مبا يتيح تيسريهاألالتجارة و قانون على  إدخال تعديالت ؛العمل عن بعد
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 على املستوى الوطينكبرية د  جهو بدل ) التعليم والصحة ال سيمااألساسية،  موميةات العاخلدم مواءمة (2
املقدم بعد؛ تعزيز الدعم  التعليم عنعتماد امن خالل  2020-2019الدراسي  وسمإنقاذ امليف سبيل 

 ية إىلالساعاملبادرات الوطنية واجلامعية  واألحباث وكذا لصاحل األدويةصناعات فائدة ل ماتاحلكو من 
الطبية  حباثاألعالوة على ؛ املعقمةنعة الواقية واملواد التنفس واألقاملساعدة على قنعة األتصميم وإنتاج 

  وغريها(. ،19-كوفيدلفريوس كوروان املستجد   ييناجلتسلسل الحتديد وكذا 
ساعدة )املستندات اإلدارية، امل تسهيل استمرار األنشطة يتيح بشكلت اإلدارية اإلجراءارقمنة  (3

واثئق  منح رخص التنقل، عن بعد، ة، احملاكمعن بعدم التعلي، لعائالتفائدة ارتنت لاالجتماعية عرب اإلن
 (.وغريهاالزواج، 

 النظام العام والزراعة وغريهاحفظ و  ائحةة اجلاربدعم حميف سبيل ة ديثت احلكنولوجياالت تسخري (4
والطابعات ثالثية األبعاد  املسريةواتت والطائرات الذكاء االصطناعي والروب اإلقبال الكبري على تسخري)

معايري  حرتاموا يف زايدة الوعيوقوات الشرطة  موظفي الصحة من أجل مساعدةقات اهلاتف وتطبي
 صابنياملاملرضى  إرشادو  19-كوفيدب االت املصابةاحل رصدو  موميةاألماكن الع عقيمالتباعد اجلسدي وت

؛ عمرياهلجرة والتمظاهر  التحكم يفم؛ وعائالهت 19-كوفيدب املصابنيتسهيل التواصل بني املرضى كذا و 
عن  الكشف املعدات الزراعية، مراقبة احملاصيل الزراعية والثروة احليوانية، الوقاية من احلرائق، قدميت

 .لمناطق اليت يصعب على الناس الوصول إليهال ابلنسبة ت وعالجهالنبااتاب متساليت مراض األ
أن املرحلة  هذه يف سود االنطباعي ،أفريقياوعلى دول مشال  يتوى العاملساملعلى  ائحةجلحجم أتثري اابلنظر إىل 

لديناميكيات ل عودة االنتعاش، على املدى القصري تيح،يلن واسع وتوزيعه على نطاق ضد الوابء اكتشاف لقاح 
 أفريقيابلدان مشال  رسيكون مبقدو هل ن كل .اجلائحة ما قبل فرتةعلى مستواه خالل سائدة الاالقتصادية الوطنية 

االقتصادية  للتوجهات حمكم تدبريمن أجل  ،اربوالتج اتاالبتكار اليت تشهدها حاليا ترية الو  وكذا تسريعفاظ احل
 ؟ةاجلديد ةالعاملي ةاالقتصادي ظرفيةال يت ابتت تتيحهاالعاملية واغتنام الفرص اجلديدة ال

بر فمنو 4يف  اليت ستنظم االفرتاضيةندوة الية خالل الرئيس النقاش اوروغريها ستشكل حمهذه األسئلة كل 
مركز و ( واليونسكو )مكتب املغرب العريب( أفريقيا)مكتب مشال  فريقيااللجنة االقتصادية أل بني بشراكة 2020

 ،اإلنرتنت عربالذي ستدور جمرايته  ،هذا النقاش يتم تسيريسويف هذا اإلطار، اجلنوب اجلديد. من أجل السياسة 
صني من تخمكذا و  اتاحلكومعن عدد من فرتاضي ملمثلي االضور ذلك يف ظل احلو رموقني من اخلرباء امل ثلةبل من ق

 ة.مشال إفريقيينحدرون من بلدان طالب خمتلفة ابإلضافة إىل  مشارب
 موضوعات النقاش الرئيسية اثنيا: 

املشاركني  ابلتباحث والنقاش من طرف واخلوض فيها عقبهاملواضيع املدرجة يف هذه املرحلة، سيتم التطرق إىل 
هذا النقاش سلسلة عن  ستنجماحملصلة، يف و . سائلهذه امل خبصوص نظرهم اتلوجه املتدخلني إبداءبعد وذلك 

 .نطاقسع أو على  مشاركتها تجريمن التوصيات اليت س
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أتثري احلد من  على أفريقياال مش دوليف مساعدة ة ديثت احلكنولوجياالت أسهمتكيف : األوىل سألةامل
 االقتصادات الوطنية؟على ة و عموميعلى اخلدمات ال 19-كوفيد  جائحة انعكاسات

غري  ةاقتصادي تاضطراابإحداث يف  19-كوفيد جائحة تتسبب، لقد هلذا الشأن كما ال خيفى على أي متتبع
ابلرغم . و أفريقيايف  ملعتمدةاج التنمية ل مناذ مستقب بشأن ضرورة إعادة النظر حتيل على وهي هبذا املعىن، ةمسبوق

هو و  الرقمي،ة من االقتصاد أجزاء مهمتسريع  منأيضا  ةالعامليذات األبعاد  اجلائحةهذه  مكنتفقد  من ذلك،
ير وجد. 2030 جندةوكذلك أهداف التنمية املستدامة أل 2063خلق فرص جديدة لتحقيق أجندة ما أسهم يف 
 وطأة اجلائحةالتخفيف من يف  أفريقيامشال بلدان لالقاسم املشرتك شكلت ة ديثاحل تالتكنولوجياابلذكر، أن 

يف اعتماد ملحوظا شهدان تسارعا  الصحية،هذه األزمة خمتلف مراحل  فعربالعيش.  وسائل كسب إعادة إنعاشو 
ناعي( الذكاء االصط لك اليت تعتمدال سيما تاملتطورة ) كنولوجياتالت تعميم استخدام ايات الرقمية وكذكنولوجالت

وطين. القتصاد االدعم كذا و  ة األساسيةموميلخدمات العل أمثل وحسن سريأكرب مرونة  من ةاالستفادمن أجل 
الدروس اليت يف التباحث بشأن  اأيضنخوض سكما بعض األمثلة  إىل تقدمي هذا النقاش خالل  عمدسنولإلشارة، 

 .قدما سريملجل مواصلة امن أهبا  تقيدال نبغياليت ي تدابريالكذا و  تعني استخالصهاي
اليت مت استخدامها من يات كنولوجالتكذا ابلنظر إىل إجنازات و من ما مت إحرازه إىل  استنادا: سألة الثانيةامل

 تعزيز املنظومات التعليمية،و بتكار اإعادة  بشأنتفكري جتديد ال ما السبيل إىلالتعليم عن بعد،  إاتحة أجل
  ؟العامليةقضااي العلى أوسع  ومنفتحة بشكل مبتكرة اجعله من أجل البعيد، املدىعلى 

 بل وحسب، التعلملتعليم عن بعد أتثري ليس فقط على املرتبطة ابحلول التكنولوجية لل يكونسويف هذا اإلطار، 
أن  من املتوقعغري أنه، . برمتهاجملتمع على و  اآلابءو  واملدرسنيأيضا على احلياة االجتماعية لألطفال والشباب 

 الربطإىل التكنولوجيا و  لوجمكانية الو إب حيظونبني أولئك الذين  بشكل أكربتفاواتت ال تفاقميسهم هذا الوضع يف 
 على الرغم من ذلك،. و ابلنسبة هلم إىل بواابت التعلم عن بعد عائقا لوجيشكل الو ممن  غريهميد ابإلنرتنت و اجل

نام الفرص اغت قصد إعادة النظر يف قطاع التعليم ن منحنا حيزا زمنيا أرحب من أجلمفرتة األزمة هذه  لقد مكنت
مجيع على وكذلك  على احلكومات صار لزاماويف هذا الصدد، . ابتت متاحةالتكنولوجي اليت ذات الطابع املبتكرة 
ل القسري نتقاهذا اال لخال العمل على استثمار أمثل للمكتسبات اليت مت إحرازها يالتعليم الشأنيف  الفاعلني

 .العاملية قضاايالعلى  منفتحةو  يةوذك مبتكرةتعليمية  منظوماتوبناء حداث إمن أجل التعلم عن بعد حنو 
 اليت سينحصر التباحث بشأهنا على املتدخلني:ددة بعض املسائل احمل

لواقع االقتصادي ع ام اليت تتناسبالتدخل  مناطوأ تالتكنولوجياجتربة التعليم عن بعد، ما هي  من خالل
 االبتكار يف التعليم؟ ماجإد من أجل أفريقياواالجتماعي لبلدان مشال 

بشكل  شتغالاملبتكرة اال مقارابتلل تتيحمن شأهنا أن  يتال ةالتقدم احملرز مظاهر و  تواإلجراءاما هي الشراكات 
 ؟ذاهتا ابتكارإعادة من  يةالتعليم للمنظوماتوتسمح جيد 
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االنتعاش سبيل تسريع يف  التكنولوجيات احلديثة هلعبت: ما هو الدور الذي ميكن أن ةالثالث سألةامل
 ؟االقتصادية العاملية اجلديدة ظرفيةيف ظل ال أقلموالسماح هلا ابلت أفريقيااالقتصادي لبلدان مشال 

زادت عية الرابعة، اليت مع الثورة الصنا أقلمللت استخدام التكنولوجيات احلديثة أفريقيامشال يف استطاعة بلدان هل 
 ات الدولتطلعالضوء على النقاشات يف هذا املقام تسلط س، اخلصوصهبذا ؟ 19-كوفيد  جائحةبسبب  وتريهتا

تحقيقها، سواء من خالل ب ةكفيلالالتدابري اختاذ يف اقتصاداهتا الوطنية و تكنولوجيات احلديثة لمن أجل استخدام ا
 . والقانوين والسياسيايت املؤسس لى املستوىبتطبيقها ع أوتعزيز البحث والتطوير 

ما هي قدراهتم و ؟ 19-ما بعد كوفيد مرحلةيف التكنولوجيات احلديثة  بشأن أفريقيال مشال ات دو تطلعما هي 
وكيف ميكن للحكومات حتسينها، ال سيما فيما يتعلق ابلبحث والتطوير ومحاية امللكية  ؟احلالية على االبتكار

إلدارات الوطنية واألنظمة امسايرة ضمان املرتقبة من أجل  اتاإلصالحطبيعة ، ما يس آخراأخريا ولالفكرية؟ 
 التسارع الناتج عن الرقمنة؟ يف ظلقتصاد لالالقانونية 

استدراك التأخري الراهن على على  أفريقيامشال بلدان هل ميكن للتعاون الثنائي واملتعدد األطراف أن يساعد 
ها؟ وما هنجحكومات التفكري اليت ميكن للإذا كان األمر كذلك، فما هي سبل  ديثة؟لتكنولوجيات احلا مستوى

 ؟أفريقيامشال منطقة يف  تتبعآليات ال إحداث من أجل فريقياالدور الذي ميكن أن تلعبه اللجنة االقتصادية ألهو 
 جتماعاال سري شكلاثلثا. 

، ابلشراكة أفريقيابشمال  فريقيااللجنة االقتصادية أل ينظمها مكتبافرتاضية ندوة  عبارة عنهذا االجتماع سيكون 
مداخالت  أيتوستجلنوب اجلديد. من أجل املغرب العريب ومركز السياسات يف منطقة انسكو مكتب اليو مع 

 .نقاشلل اتحلق يف شكلاملشاركني 
 للمشاركة يفلسودان وتونس ستتم دعوة ممثلني وخرباء من اجلزائر ومصر وليبيا واملغرب وموريتانيا واهلذا الغرض، و 

املتحصلة من تقرير التوصيات و السيتم نشر هذا و املنظمات املشاركة. هذا االجتماع، ابإلضافة إىل أعضاء شبكات 
ملؤسسات الشريكة عرب قنوات التواصل اخلاصة ابفيديو املناقشات ، كما سيتم نشر اإلنرتنت علىالندوة هذه 

 يف هذا الصدد.  العمل والتوصيات املقدمةهذا إىل حمتوى  ملتابعنياالثالث من أجل تسهيل وصول خمتلف 
بعد  3الساعة  ابتداء من 2020 تشرين الثاين/نوفمرب 4يوم األربعاء أن تعقد هذه الندوة االفرتاضية ن املقرر مو 

 .لعربيةاإلجنليزية والفرنسية وا (، وستقدم بثالث لغات:GMT+1ط )بتوقيت الراب 5الساعة  الزوال إىل حدود
 مسري النقاش:

 . أفريقيامشال  منطقة يف فريقياكتب اللجنة االقتصادية ألابلوكالة مل ، مديرخالد حسني
 :مالحظات متهيدية

 ة؛، وانئبة األمني العام لألمم املتحدفريقيا، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألويغفريا سون •
 املغاربية؛ممثلة اليونسكو لدى الدول و مديرة مكتب اليونسكو ابلرابط ، ولدا اخلوريغ •
 .جلنوب اجلديدمن أجل اليات يف مركز السياسات ، مديرة البحث والشراكات والفعابشرى الرمحوين •
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 :ندخلو املت
 ؛اجلنوب اجلديدمن أجل سياسات ال، كبري علماء البياانت يف مركز بدوي سعد •
ة واملتوسطرى الصغ قاوالتوزارة الصناعة واملبي والتطوير التكنولوج تجديدال ركزملعام الدير امل، جمري قيس •

 بتونس؛
ت وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية يف اللجنة االقتصادية تكنولوجيالاب فكل، املدير املدمأبول -جون •

 .فريقياأل
 جهات االتصال   .اابعر 

 hussein44@un.org   خالد حسني: التنسيق العام

 sebbar@un.org    سامل الصبار :إدارة املعارف
  :واإلعالم االتصال

    filali-ansary@un.org    هدى فياليل أنصاري ▪
 m.alaoui2@unesco.org    حممد العلوي ▪
   Z.Fathi@policycenter.ma    زينب فتحي ▪

   mosseddek.uneca@un.org   حممد ُمصدق: الواثئق
hmade@un.org    حلسن محاد: اإلدارة و اللوجستيك  

                 shraoui.uneca@un.org            نعيمة الصحراوي: العامةاألمانة 
 
 


